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Nog even terugblikkend op vorig 
jaar mogen we constateren dat 
weer meer mensen De Palmpit wis-
ten te vinden. Hadden we in het 
jaar 2009 al 12.500 drempelover-
schrijdingen, dit jaar telden we er 
maar liefst 16.500 (gemiddeld dus 
bijna 1400 per maand). Door weer 
nieuwe activiteiten, een actief PR-
beleid en o.a. een eigen rubriek in 
de Bussumse krant, weten we 
steeds meer mensen De Palmpit te 
trekken. Maar er zit nog rek in. 
Vooral op zaterdag en in de avond-
uren is er nog ruimte voor nieuwe 
activiteiten en zo mogelijk zal een 
goede samenwerking met de be-
heerder van de brasserie ook tot 
extra bezoekers leiden.   
Wanneer u dit leest, is de maand 
januari voorbij en zijn er tal van 
activiteiten achter de rug, zoals de 
oud- en nieuwviering, de nieuw-

jaarsreceptie, de soosmiddag, de 
dialezing van het Goois Natuurre-
servaat, de bustocht naar de Velu-
we, de wandeltocht, de filmvoor-
stellingen, de kleding(uit)verkoop 
en de tweemaandelijkse bingo. 
Ook in februari en maart is er op 
elke zondagmiddag in De Palmpit 
iets te doen. Meer informatie hier-
over is elders in dit krantje te le-
zen. 
De computercursussen zijn ook 
reeds van start gegaan. Hiervoor 
waren zoveel aanmeldingen, dat er 
nu op vier middagen en één avond 
les wordt gegeven.  
Alle andere clubs en activiteiten 
zijn na een kort kerstreces ook 
weer begonnen. Wilt u weten of er 
nog ergens plek is, vraag dat aan 
onze coördinator Ria Schipper, tel. 
693 07 89. 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in 2011 
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Op zondag 9 januari werd in De Palmpit een nieuwjaarreceptie gehou-
den. Onder het genot van een drankje en een hapje konden alle bezoe-
kers, maar ook alle wijkbewoners elkaar gelukkig nieuwjaar toewensen.  

Nieuwjaarsreceptie 2011 

Er waren ruim 100 mensen op deze receptie aanwezig. Ze werden verwelkomd 
door de voorzitter met een glas mousserende wijn of jus d’orange. Ook kon men 
ruimschoots oliebollen eten. Deze waren ter beschikking gesteld door Albert Heijn 
van winkelcentrum Koekoeklaan. De manager van dit bedrijf had toegezegd alle 
niet verkochte oliebollen ter beschikking te stellen 
van De Palmpit. Aan de kwaliteit lag het niet, maar 
er waren toch nog zo’n 400 oliebollen over, die op 
oudejaarsavond, in de afgelopen week en op de 
nieuwjaarsreceptie smakelijk werden geconsumeerd. 
Tijdens de receptie werd door de voorzitter ook een 
speech gehouden, waarin hij terugkeek op het oude 
jaar en de plannen van de beheercommissie voor het 
nieuwe jaar bekend maakte.  

Romantische bustocht groot succes 
Op vrijdag 22 Januari zijn we met een groep van ongeveer 45 mensen met de bus naar de 
Harskamp geweest voor een leuk dagje uit met Bingo. Om 9.15 uur vertrokken we. Het weer 
was mistig, je zag niet veel, maar de stemming zat er meteen al goed in. De eerste stop was in 
centrum "de molen" in Harskamp. Daar aangekomen eerst een lekker bakkie koffie met cake 
met daarna een prachtige rondrit door de Veluwezoom. Wat een prachtige omgeving! De rit 
duurde ongeveer 2 uur. We zijn onderweg niet gestopt omdat het buiten te guur was. Om 1 uur 
werd ons een heerlijke maaltijd voorgeschoteld van stamppot, boerenkool en zuurkool met 
echte rookworst en heerlijk ijs toe. Er was echt erg goed gekookt. Het smaakte voortreffelijk!  
Daarna kwam de Bingo. Na het bekijken van de mooie prijzen, meteen begonnen. En na de 
nodige spanning viel er al snel de eerste bingo en mocht de winnares de prijs mee naar huis 
nemen. Snel volgden er al meerdere bingo’s en na 1½ uur spelen waren alle prijzen gewonnen, 
ook de fel begeerde swiffer!!  
Wat was het gezellig! Samen nog wat gedronken en daarna aanstalten gemaakt om met de bus 
richting huis te vertrekken. Na een vlotte reis waren we om 17.30 weer terug bij De Palmpit.  
We bedanken vooral Eva Kooiman, die dit allemaal georganiseerd heeft. Fantastisch Eva! Wat 
hebben we een leuke dag gehad. En zo goed verzorgd! Zeker voor herhaling vatbaar wat de 
deelnemers betreft!!  

Peter de Boer.  
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Het nieuwe jaar is begonnen en ook dit jaar heeft WOC De Palmpit voor de senioren in 
de wijk weer heel veel te bieden. Naast de vaste clubs en activiteiten, de inloop dage-
lijks van 10.00 tot 12.00 uur en de spelletjesmiddag op vrijdag, zijn er op de zaterdag– 
en de zondagmiddagen verschillende activiteiten, voor elck wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

BINGO 

Op zondag 27 maart wordt 
weer een bingomiddag georga-
niseerd met leuke prijzen.  
Aanvang: 14.30 uur. Aanmel-
den is niet nodig. Entree: € 3,- 
(incl. een bingokaart en één 
consumptie).  
De bingo’s vinden telkens plaats 
in de oneven maanden op de 
laatste zondag van de maand.   

Op zondag 6 maart zal Annalou 
Mantz uit Bussum optreden met 
voornamelijk Zuid-Amerikaanse 
muziek. Zij zal zich zelf begelei-
den met gitaar en Paraguayaanse 
harp Aanvang: 14.30 uur. Zaal 
open om 14.00 uur. Entree: € 3,- 
(incl. één consumptie). 

SOOSMIDDAG 

Op zondag 20 februari en zon-
dag 20 maart zijn er weer soos-
middagen. Wij zorgen voor de 
aanwezigheid van drankjes en 
een gratis knabbeltje. Van de 
aanwezigen wordt verwacht dat 
ze er met elkaar een gezellige 
middag van maken door het ver-
tellen van anekdotes, het voor-
dragen van een sketch, een ge-
dicht of leuk verhaal, het bespe-
len van een muziekinstrument 
(piano is aanwezig), of een an-
dere ludieke manier om de aan-
wezigen te vermaken. Aanvang: 
14.30 uur. De entree is gratis. 

MUZIKALE MIDDAG 

Van november t/m maart wordt 
op de derde woensdag van de 
maand een wandeltocht gehou-
den o.l.v. Trudy Nederend. Bij 
de afstand en de route wordt re-
kening gehouden met de fysieke 
gesteldheid van de deelnemers. 
De volgende wandeltochten zijn 

WANDELTOCHTEN  

Woensdag 2 maart houdt Harry 
Kerkhofs Modehuis uit Valkens-
waard in de hal van De Heul 
vanaf 09.30 uur een kledingver-
koop voor senioren, mannen zo-
wel als vrouwen. Hierbij wordt 
tevens een modeshow gehouden 
waarin de nieuwe voorjaarsco-
lectie wordt getoond. De toe-
gang is gratis. 

KLEDINGVERKOOP 

DVD-VOORSTELLINGEN 

De Palmpit is in het bezit van 
een groot TV-scherm. Hierop 
zal op de 2e en 4e woensdag van 
de maand van 19.00 – 21.00 uur 
een dvd-film worden vertoond. 
De keuze vindt plaats in overleg 
met de bezoekers en wordt tel-
kens aangekondigd in de Bus-
sumse krant. De volgende voor-
stellingen vinden plaats op 9 en 
23 februari en op 9 en 23 maart. 
Entree: € 1,-. 

DIAPRESENTATIE 

Op zondag 6 februari houdt de 
heer P.J. van Dooren uit Bussum 
een dialezing over Mexico. Tij-
dens deze lezing zullen Mexi-
caanse hapjes en drankjes wor-
den geserveerd en is er veel in-
formatiemateriaal te verkrijgen 
over dit mooie land.  
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: € 3,- (incl. 
één consumptie). 

Op zondag 13 februari  zal de 
18 jarige pianist Christian Ohrt-
mann wederom een recital ge-
ven. Hij speelt niet alleen klas-
siek, maar ook populaire wer-
ken. En dat alles uit het hoofd, 
zonder bladmuziek. Ook speelt 
hij nummers op verzoek. Aan-
vang: 14.30 uur. Zaal open om 
14.00 uur. Entree: € 3,- (incl. 
één consumptie). 

MUZIKALE MIDDAG 

SPELLETJESMIDDAG 

Op zondag 27 februari is er 
weer een spelletjes- en filmmid-
dag. Alle voorkomende spellen 
kunnen worden gespeeld, zoals 
rummikub, scrabble, sjoelen, 
mahjong, triominos enz. Maar 
ook kaartspelletjes, schaken of 
dammen. Voor degenen die niet 
van spelletjes houden wordt op 
het zelfde tijdstip een film ver-
toond. Aanvang: 14.30 uur. En-
tree: € 1,-. 

MUZIKALE MIDDAG 

Op zondag 13 maart treedt het 
vrouwenkoor “Bellefleur" uit 
Naarden op. Het koor staat o.l.v. 
mevr. G. Rapstad. Het repertoire 
gaat van  licht klassieke en reli-
gieuze liederen, Nederlandse en 
Engelstalige volksliedjes tot mu-
sicals. Aanvang: 14.30 uur. Zaal 
open om 14.00 uur. Entree: € 3,- 
(incl. één consumptie). 

FRANSE CONVERSATIE 

Als er mensen zijn die geïnteres-
seerd zijn in Franse conversatie 
(op donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur, 1 maal per 2 we-
ken á € 12,50 per jaar), kunnen 
zij zich aanmelden bij Maya van 
Teutem, tel. 035-6919280, e-
mail: m.van.teutem@kpnplanet.
nl). Bij voldoende deelname zul-
len deze bijeenkomsten begin-
nen op 13 januari. 

op woensdag 16 februari en 16 
maart. Start om 10.00 uur. 
Deelname is gratis, maar op ei-
gen risico. 

COMPUTERCURSUS  
DIGITALE FOTOGRAFIE 

Op maandag 7 maart starten 
we weer met een cursus digitale 
fotografie. Deze cursus wordt 
gegeven op de maandagmiddag 
en -avond en bestaat uit 6 lessen 
à € 30,- (incl. cursusmateriaal). 
De cursus houdt globaal in: het 
overbrengen van de foto's uit de 
camera naar de computer, bekij-
ken en bewerken van de foto's 
in de ‘fotogallery‘, eigen foto’s 
op het bureaublad plaatsen, een 
screensaver maken met eigen 
foto’s, het gecomprimeerd ver-
zenden van foto's via e-mail,  
printen van foto's, af laten druk-
ken van foto's via internet en an-
dere mogelijkheden via internet, 
zoals het maken van een foto-
boek, fotopuzzel, enz. Tevens 
de installatie en het gebruik van 
het (gratis) programma Picasa. 
Voor deelname opgeven bij de 
gastvrouwen/-heren van De 
Palmpit. Telefoon: 035 – 693 87 
86.  
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SINTERKLAAS IN DE PALMPIT 

Voor de tweede keer werd De Palmpit op oudejaarsavond 
opengesteld om iedereen in de gelegenheid te stellen met 
anderen het nieuwe jaar in te luiden.  

OUD EN NIEUW VIERING 

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT     

In het appartementencomplex de HeulIn het appartementencomplex de HeulIn het appartementencomplex de HeulIn het appartementencomplex de Heul    
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Ruim dertig gasten waren aan-
wezig om deze nieuwe activiteit 
in De Palmpit bij te wonen. On-
danks dat de toegang gratis was, 
waren er wel voorwaarden ver-
bonden aan de deelname. Men 
moest namelijk een presentje 
meebrengen ter waarde van € 5,- 
en dit het liefst verpakt als sur-
prise en vergezeld van een ge-
dicht.  
Met muzikale medewerking van 
Annalou Mantz (zang met gi-
taar) en Jos Baaij (synthesizer) 
en alles aan elkaar gepraat door 
de voorzitter John Zijdel, werd 
telkens een sinterklaasliedje ten 
gehore gebracht. Wanneer dit 
liedje op het bingoformulier 

Sinterklaas zelf had geen tijd, maar hij had wel twee pie-
ten gestuurd om op 5 december jl .  de eerste in De Palmpit 
georganiseerde sinterklaasmuziekbingo op te luisteren.  

voorkwam, kon men het aan-
kruisen totdat alle 9 voorkomen-
de liedjes waren gepasseerd en 
men een bingo had. Op dat mo-
ment kon men kiezen uit de vele 
mooi ingepakte presentjes, het 
uitpakken en het bijgaande ge-
dicht voorlezen. 
Het leuke was dat iedereen maar 
één keer bingo kon hebben en 
dus iedereen een prijs had. En 
dat alles in een leuk versierde 
zaal, waar de pepernoten, specu-
laas, warme chocolademelk met 
slagroom en de glühwein natuur-
lijk niet ontbraken. Een leuke 
activiteit, die zeker voor herha-
ling vatbaar is. 
                                             (JZ) 

Net als vorig jaar waren zo’n twintig mensen aanwezig om van deze 
gelegenheid gebruik te maken. De enige voorwaarde was dat ieder-
een zelf iets lekkers mee moest brengen. Voornamelijk mensen die 
anders deze avond alleen hadden moeten doorbrengen, maakten van 
deze gelegenheid dankbaar gebruik. In de in kerstsfeer versierde 
zaal kon men dvd’s bekijken 
van Wim Kan, televisie kijken, 
een spelletje doen of gewoon 
gezellig met elkaar kletsen. En 
dat alles onder het genot van 
oliebollen, appelflappen en an-
dere lekkere hapjes. Met name 
de aanwezige glühwein en de 
door Leo Welters meegebrach-
te champagne, waarmee om 
24.00 uur werd getoost, ver-
hoogden de stemming aanzien-
lijk.                                     (JZ) 

Vanaf januari t/m maart expo-
seert Dolores v.d. Kruis uit Bus-
sum in De Palmpit. Zij is gebo-
ren in 1940 en tekent al vanaf 
haar zesde jaar. Op haar twaalf-
de jaar is ze echt gaan schilde-
ren, zonder les.  
Vlakbij haar oma woonde kunst-
schilderes Wera v.d. Berg. Zij 
zag haar tekeningen en zei: 
‘kind, je hebt talent. Haal maar 4 
tubetjes verf, een grote en een 
kleine kwast’. Dat was in 1958 
en Dolores was toen 18 jaar. Zo 
is het begonnen. Ze heeft daarna 
10 jaar les gehad van Henk Ha-
selaar op de tekenclub in de Hil-
versumse Meent. Wat ze nu 
maakt is hiervan ’t resultaat. Zij 
schildert nu veelal bij dagcen-
trum Jan Ligthart bij de koepel-
kerk, veel met acryl, aquarel en 
soms met andere materialen. De 
werken die nu in De Palmpit 
hangen zijn allemaal met acryl 
geschilderd. 
Op zaterdag 5 februari zal om 
14.30 uur de expositie officieel 
worden geopend. Iedereen is 
daarbij van harte welkom. 

EXPOSITIES 

SCHAAKCLUBJE 
De Palmpit is in het bezit van 7 schaakborden met bijbehorende 
schaakstukken. Op vrijdagmiddag of in de avonduren is er voldoen-
de ruimte en gelegenheid om hiervan gebruik te maken, zo mogelijk 
in clubverband. Wie zin heeft om te schaken en/of zo’n schaakclub-
je wil oprichten en/of begeleiden, kan contact opnemen met Anna-
lou Mantz, tel. 698 23 92. 

JUBILEA BIJ DE PALMPIT 

Afgelopen maanden zijn een 
aantal vrijwilligers in het zonne-
tje gezet vanwege het feit dat ze 
5, 10, 15 of 20 jaar bij De Palm-
pit werkzaam waren. Deze jubi-
larissen zijn Annemarie de Boer, 
(gastvrouw) 20 jaar, Jan Wiers-
ma (bridgedocent) 15 jaar, Tru-
die Vink en Hanny de Vries (be-
geleidsters patchwork) 10 jaar, 
Ton Schrijvers (bingo en fiets-
tochten) 10 jaar en Roos Schrij-
vers (Bingo) 5 jaar. Proficiat! 
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Daarom nogmaals deze oproep: Wie heeft nog oude lectuur, andere 
interessante gegevens of foto’s over De Palmpit in de oude bekende 
schoenendoos? Misschien heeft u iets leuks meegemaakt of op de 
één of andere manier meegewerkt aan het voortbestaan van WOC 
De Palmpit. Kortom, elke bijdrage is welkom! 
Ook zoeken we nog mensen die het leuk vinden om mee te helpen 
bij het maken van dit jubileumboek. Voor het aanleveren van mate-
riaal of het meehelpen bij de tot standkoming van het jubileumboek 
kunt u contact opnemen met Luc Smink, tel. 06-27050707. 

DE PALMPIT 25 25 25 25 JAAR 

In het vorige krantje werd reeds 
vermeld op welke wijze Co 
Amesz de cursisten weet te en-
thousiasmeren en aan te moedi-
gen tot het maken van ware 
kunstwerken. Zo ook op 16 de-
cember, toen de aanwezigen tij-
dens de kerstworkshop mooie 
creaties hadden gemaakt met de 
zelf meegebrachte, dan wel met 
door Co aangeleverde materia-
len. Tevoren kreeg men de keus 
om zelf materiaal mee te bren-
gen of tegen meerprijs aan te 

NOG MEER SCHIK IN BLOEMSCHIKKEN 

Op 8 oktober van dit jaar bestaat De Palmpit 25 jaar. Re-
den om de geschiedenis op papier te zetten in de vorm 
van een jubileumboek. 

Op 20 januari is Co Amesz weer begonnen met een nieuwe 
cursus bloemschikken. De eerste cursus, die vorig jaar 
werd gehouden en de daarop volgende kerstworkshop wa-
ren een groot succes. 

schaffen. Bij de aanmelding 
werd een hele lijst opgesomd, 
van grote schalen tot takjes en 
decoratie. Het resultaat was er 
naar. Prachtige kerststukken, 
waar je in de winkel al gauw 30 
tot 40 euro voor moet neertellen. 
Wilt u ook bloemschikkunste-
naar worden? Dat kan, er is nog 
plek. De volgende lessen á € 
7,50 per les zijn op 3 en 17 fe-
bruari en op 3, 17 en 31 maart. 
Aanmelden bij Ria Schipper, tel. 
693 07 89.  

KERSTDINER PALMPIT-MEDEWERKERS  

Bijna traditiegetrouw werd het kerstdiner gehouden in ho-
tel de Witte Bergen in Eemnes. Maar liefst 53 medewer-
kers en 10 levenspartners, die op eigen kosten konden 
aanschuiven, genoten van een heerlijk diner dat in een ge-
zellige kerstsfeer door 5 man personeel werd opgediend.   

Op de menukaart stond te le-
zen: feestelijk ontvangst met 
een glas prosecco, pasteitje 
gevuld met wildragoût als 
voorgerecht, Hollandse bief-
stuk met lichtgebonden kalfs-
jus, zilveruitjes, wortel en 
knolselderij, geserveerd met 
groenten, gebakken aardappe-
len, pommes frites en groen-
tensalade, als hoofdgerecht, 
Coeur Coulant, warm choco-
lade cakeje met pistache ijs en 
mokka/caramelsaus als nage-
recht, en koffie of thee na af-
loop. Met daarbij natuurlijk 
een lekker wijntje, biertje of 
fris voor de Bob-ers. 
Door de voorzitter waren tevo-
ren de chauffeurs met de mee-
rijders gekoppeld, zodat ieder-

een op tijd aanwezig kon zijn om 
zijn kerstspeech aan te horen. 
Ook werden enkele medewerkers 
in het zonnetje gezet, onderwie 
twee gastvrouwen (Annemarie 
de Boer vanwege haar 20-jarig 
jubileum en Carla Brouwer voor 
al het extra werk dat zij doet bui-
ten het 3x per week gastvrouw 
zijn) en het vertrekkende be-
stuurslid Peter Ezerman.  
Ook de voorzitter zelf werd ver-
rast met een groot kerstpakket en  
een aantal cadeaubonnen. Dit 
werd aangeboden door alle me-
dewerkers als dank voor zijn to-
meloze inzet en de voortreffelij-
ke wijze waarop hij leiding geeft 
aan dit zo goed lopende wijkont-
moetingscentrum. 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld door Frans Zuydwijk en John 
Zijdel. Bijdragen van anderen zijn 
welkom. Maar de redactie behoudt 
zich het recht voor ze te bekorten of 
niet te plaatsen.  
Het volgende nummer verschijnt eind 
november. Bijdragen daarvoor niet 
later dan 20 november a.s. inzenden, 
per e-mail aan: info@ depalmpitbus-
sum.nl, of per post aan: redactie 
‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 
1403 EA, Bussum. 
 
VERZOEK 
Het is de redacteuren van dit krantje 
niet mogelijk alle activiteiten van ons 
WOC zelf mee te beleven. Willen 
daarom degenen die een evenement 
organiseren of begeleiden, na afloop 
per post of per e-mail gegevens daar- 
over aan één van de hierboven ge-
noemde redactieadressen zenden? 

COLOFON 

Op 12 december trad het Come-
niuskoor op in De Palmpit. Eén 
van de leden van dit koor is het 
beheercommissielid Eva Kooi-
man. Dit koor trekt altijd veel 
bezoekers en het trad nu voor de 
tweede keer bij ons op. Naast 
Eva hebben we nog een muzi-
kaal talent, t.w. Annalou Mantz. 
Op de sinterklaasmuziekbingo 
en de kerstsoos kon men al van 
haar mooie stem genieten. Op 
zondag 6 maart laat zij weer hele 
andere talenten zien en horen. 
Dan brengt ze voornamelijk 
Zuid-Amerikaanse muziek ten 
gehore, o.a. met haar Paraguay-
aanse harp. 

MUZIKALE TALENTEN 
IN DE BEHEERCOM-
MISSIE 


